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„Zápisnica“
Materiál z neplánovaného zasadania OZ , texty prejednávané a uznesenia ako boli
prijímané
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jakubovanoch, dňa 18.06.2018 (pondelok)
o 19:30 hod. v kancelárií obecného úradu.
Poznámka: prvé číslo znamená číslo uznesenia, druhé číslo je mesiac kedy sa konalo Obecné zastupiteľstvo, tretie číslo je

mesiaci jún 2018 sa jedná o druhé zasadania OZ
pokračuje sa v číslovaní uznesení.
kalendárny rok. Vzhľadom na stav, že v

Prítomní: z 5 poslancov OZ prítomní poslanci obecného zastupiteľstva, , Ing.Peter
Jančuška, , Matej Hrča, Vladimír Fábry, Roman Kováčik , Dušan Žiaran
Neprítomní:

0

kontrolór obce Ing.Jaroslav Kuchárik
za verejnosť:

bez účasti

prítomný

zástupcov verejnosti

Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné - áno

1. Otvorenie
OZ zahájil starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
Na základe návrhu na navrhovateľa, zapisovateľa a overovateľov, keď boli/neboli
iné návrhy, bolo hlasované o uznesení
uznesenie

13/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Navrhovateľ: Roman Kováčik
Overovatelia: Dušan Žiaran, Ing.Peter Jančuška
Zapisovateľ: Vladimír Fábry
Zo : 5
Za:

5

prítomných
proti:

0

zdržal sa: 0

Bol prečítaný návrh programu, tak ako bol zaslaný v pozvánke.

Program: 1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, navrhovateľov uznesenia
a zapisovateľa
3. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva
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4. Plnenie uznesení
5. Schvaľovanie VZN č. 02/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska
6. Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
s kultúrnym domom – správa o stave a schválenie zmlúv súvisiacich
s projektom
7. Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Materskej školy
– správa o stave a schválenie zmlúv súvisiacich s projektom
8. Záverečný účet obce za rok 2017 a správa hlavného kontrolóra
9. Riešenie nedoplatkov za dane a miestne poplatky z predošlých rokov
10. Deň obce 28.7.2018 a Filištín 2018
11. MRC Liptov 2018 – schvaľovanie konania akcie a podmienky pre
organizátora
12. Úlohy pre mesiac júl a august 2018
13. Rôzne – informovanie, prerokovanie
14. Návrh na uznesenie – o jednotlivých uznesenia sa hlasuje vždy po ........................
prejedaní danej problematiky – diskusii k príslušnému bodu programu
a nakoniec sa hlasuje o prijatí uznesenia o ukončení schôdze Obecného
zastupiteľstva.

15. Záver
Hlasovanie o programe tak ako bol v pozvánke a zverejnený
uznesenie 14/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva, tak ako je uvedené v predošlej časti. Zároveň v prílohe ako
Pozvánka.
Zo: 5 prítomných
Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Požiadavky na doplnenie programu nemôžu byť v takom zmysle aby sa
požadovalo na tomto zasadaní predloženie nejakých dokumentov z obecného
úradu. Takáto požiadavka môže byť len zaradená na schválenie uznesenia
o tom čo má Obecný úrad pripraviť, keď poslanec svoj návrh nadiktuje do
zápisnice a OZ o tom prijíma uznesenie
K doplneniu programu zasadania boli zo strany poslancov požiadavky:
neboli
Zo strany starostu obce požiadavka na doplnenie bodu :

Návrh na počet poslancov Obce Jakubovany na nové volebné obdobie r.
2018 – 2022
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Jakubovany na
nové volebné obdobie r. 2018 – 2022
Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Jakubovany, pre voľby
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poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022
Hlasovanie o požiadavkách poslancov na doplnenie programu:
uznesenie 15/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje požiadavku starostu obce na
doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod: 9.2.Návrh na

počet poslancov Obce Jakubovany na nové volebné obdobie r. 2018 –
2022.
Zároveň sa bod 9. Programu mení na bod 9.1
Zo:
Za:

5 prítomných
5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 16/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje požiadavku starostu obce na
doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod: 9.3. Návrh na

určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Jakubovany na nové
volebné obdobie r. 2018 – 2022
Zo:
Za:

5 prítomných
5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 17/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Jakubovany schvaľuje požiadavku starostu obce na
doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod: 9.4. Návrh na

určenie volebných obvodov v Obci Jakubovany, pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022
Zo:
Za:

4.

5 prítomných
5

proti: 0

zdržal sa: 0

Plnenie uznesení:

Starosta obce informoval o nákupe zámkovej dlažby a obrubníkov na spevnenie
plôch pod stanovištia zberných 1100l nádob pri garáže (požiarna zbrojnica), pri
reštaurácii a pri dolnej zastávke. Tiež o vrátení 33 kusov súkromnej dlažby, ktorá
bola v závere roku použitá na dokončenie schodíkov na Vršok a smerom k bytovým
domom od kultúrneho domu. ( v zimnom období už betonárka nechcel robiť takýto
počet ks dlažby).
Iný nákup v obci, v objeme ktorý sa má predkladať poslancom nebol uskutočnený.
Všetky ďalšie uznesenia sú v plnení alebo splnené.
Cestné stavby, s.r.o. neprišli na prevzatie staveniska a telefonicky oslovený nový
vedúci strediska p.Papaj, vo štvrtok 14.6.2018, ktorý dal prísľub, že to prejedná
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s majiteľom p.Ondrišom, ale do dnešného dňa sa neozval. S JUDr. Uličným bude
spracovaná výzva na rokovanie o zmluve.
Vršok -podarilo sa doriešiť opravu vodovodných prípojok s podporou p.Plávkovej
a p.Lakotu, teraz ešte previesť výkop do domu smútku a napojiť kanalizáciu, vodu
cez čerpadlo v letnom období. Obec sa nepodieľala na výkopoch finančne, len sme si
do výkopu položili rúru na vodu do Domu smútku. Obec sa bude podieľať na
povrchovej úprave trasy, keď zároveň sa bude riešiť parkovacia plocha pre motorové
vozidlá, keď nie je možné dlhodobo využívať pozemok p.Lukašíkovej. Pôjde zatiaľ
len o povrchovú úpravu zeminy bez spevňovania povrchu.
uznesenie 18/06/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení podanú starostom
obce Jakubovany
Z:

5 prítomných
Za: 5

proti:

0

zdržal sa: 0

5. Schvaľovanie VZN č. 02/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Návrh VZN bol zverejnený na úradných tabuliach, od verejnosti nebola prijatá žiadna
požiadavka alebo pripomienka. Pracovníčka obecného úradu upozorňuje, že poplatok
za dom smútku je od 2009 vo výške 15,-€ a nie je dôvod znižovať ho na 10,-€ od
občanov.
Bola prehodnotený cenník k VZN a upravené položky na základe diskusie poslancov
a hlasovania o každej zmene cenníkovej položky voči návrhu
K cenníku voči zverejnenému návrhu VZN boli požiadavky:
- na ponechanie poplatku za dom smútku pre osobu ktorá mala trvalý pobyt v obci
na úrovni 15,-€ur. Pre inú osobu 30,-€ur.
- poplatok za organizovanie a vykonanie občianskeho obradu pre osobu ktorá mala
trvalý pobyt v obci 30,-€ur. Pre inú osobu 50,-€ur.
uznesenie 19/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rámci cenníka služieb k predloženému VZN č.
02/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska zmenu poplatku za dom smútku pre osobu
ktorá mala trvalý pobyt v obci na úrovni 15,-€ur. Pre inú osobu 30,-€ur

Z:
Za:

5 prítomných
5

proti: 0

zdržal sa: 0
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uznesenie 20/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rámci cenníka služieb k predloženému VZN č.
02/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska zmenu poplatku za organizovanie
a vykonanie občianskeho obradu pre osobu ktorá mala trvalý pobyt v obci 30,-€ur.
Pre inú osobu 50,-€ur.
Z:

5 prítomných

Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

K zmenám znenia VZN (mimo cenníka) neboli žiadne pripomienky ani požiadavky
poslancov.
uznesenie 21/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 02/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska
a súvisiaci cenník služieb. Zároveň sa dňom účinnosti tohto VZN rušia doterajšie
miestne poplatky za dom smútku a hrobové miesta.
Z:

5 prítomných

Za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 22/06/2018

Obecný úrad Jakubovany zabezpečí zverejnenie schváleného VZN č. 02/2018
a zabezpečí jeho plnenie v nasledujúcom období.
Z:

5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Na zasadanie prišiel p.Hvostik, ktorý by mal robiť projektového manažera –
pokračovanie v činnosti z prípravy projektu pre podanie žiadosti.

6. Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
s kultúrnym domom – správa o stave a schválenie zmlúv
súvisiacich s projektom
podal starosta obce
informácie podal p.Hvostik z pohľadu PM
zo strany poslancov neboli pripomienky

7. Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Materskej školy
– správa o stave a schválenie zmlúv súvisiacich s projektom
podal starosta obce
podal starosta obce
informácie podal p.Hvostik z pohľadu PM
zo strany poslancov neboli pripomienky
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uznesenie 23/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu na zabezpečovanie externého projektového
manažéra, ktorej hodnota je v súlade so schválenou sumou uvedenou v rozpise
položiek uzatváranej zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/I608 v sume 6759,69 € s DPH
a splnomocňuje starostu podpísaním zmluvy.
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

uznesenie 24/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu na zabezpečovanie externého projektového
manažéra, ktorej hodnota je v súlade so schválenou sumou uvedenou v rozpise
položiek uzatváranej zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623 na sumu 12.000€ s DPH
a splnomocňuje starostu podpísaním zmluvy.
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti:0

zdržal sa: 0

Riešenie stavebného dozora za obec – vzhľadom na neujasnené financovanie
a spôsob uzatvorenie dohody alebo zmluvy sa riešenie tohoto bodu prekladá na ďalšie
OZ.
Starosta obce vysvetlil, že podpísaním zmlúv so SEIA musí dôjsť aj k úprave ročného
rozpočtu obce, predložil návrh na úpravu objem celkom na obecný úrad s kultúrnym
domom a na materskú školu, keď v príjmoch sa upraví rozpočet o objem podľa zmlúv
na nenávratný finančný príspevok, o pôžičku 75.000€ a v náklady sa upravia
o objemy podľa oprávnených celkových nákladov a plus rozdieľ pôžičky voči 5%
spoluúčasti obce.
MŠ s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 352 814,14 EUR (slovom:
tristopäťdesiatdvatisícosemstoštrnásť euro a štrnásť centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu
boli schválené vo výške 371 383,30 EUR (slovom:
tristosedemdesiatjedentisíctristoosemdesiattri euro a tridsať centov).
OU s KD s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 423 814,28 EUR (slovom:
štyristodvadsaťtritisícosemstoštrnásť eur a dvadsaťosem centov), pričom celkové oprávnené výdavky
projektu boli schválené vo výške 446 120,29 EUR (slovom: štyristoštyridsaťšesťtisícstodvadsať eur a
dvadsaťdeväť centov).

352 814,14
371 383,30
18 569,16

423 814,28
446 120,29
22 306,01
75000 - 40 875,17 = 34 124,83 je rezerva na neplánované náklady, resp.neoprávnené náklady, keď v roku
2017 pri podaní žiadostí bolo odsúhlasených po 15.000,-€ na neoprávnené náklady na každý projekt.
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uznesenie 25/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu pre rok 2018 :
- v príjmovej časti o sumy: 352.814,14 EUR na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ (príjem na základe zmluvy o NFP) a o 423.814,28 EUR na zníženie energetickej
náročnosti budov - OU s KD (príjem na základe zmluvy o NFP).

- v nákladovej časti navýšenie nákladov: na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ o sumu 352.814,14 EUR a zníženie energetickej náročnosti budov -OU s KD o sumu
423.814,28 EUR.
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Zasadanie opustil p.Hvostik

8. Záverečný účet obce za rok 2017 a správa hlavného kontrolóra
Voči podkladom predloženým na predošlom OZ boli v záverečnom účte obce
upravené nesprávne údaje, keď sa jednalo o dátumy. Údaje o % plnení vychádzajú
z programu a tiež boli korigované.
Správa kontrolóra: je v prílohe zápisu.
uznesenie 26/06/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku v sume -3.222,74€,
zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm.. a) a b) zákona 583/2004Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších, z
rezervného fondu - 3.222,74 €
ďalších peňažných fondov 0 €
návratných zdrojov financovania 0 €
bežné výdavky obce
0€
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

9.1. Riešenie nedoplatkov za dane a miestne poplatky z predošlých
rokov
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Máme občanov, ktorí si samostatne určujú čo uhradia a čo nie z miestnych daní
a poplatkov. Je potrebné všetkým zaslať list – doporučene do vlastných rúk
a s dlžnými sumami a s upozornením na vymáhanie cez exekútora. Robili sme
prehľad dlžníkov za predošlé roky a jedná sa o opakujúce prípady.
uznesenie 27/06/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby obecný úrad, v prípade, že nedôjde k úhrade
dlžných súm na základe doporučených zásielok upomienok do vlastných rúk zaslal
pokus o zmier – uhradenie dlžných čiastok splátkovým kalendárom s upozornením,
že pokiaľ k podpísaniu dohody splátok alebo k úhrade celej sumy naraz nedôjde,
bude prípad odstúpený na exekútora. Ak k úhrade resp. úhradám podľa splátkového
kalendára nedôjde prípad odstúpiť na exekútora.
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

.

Bod 9.2
Návrh na počet poslancov Obce Jakubovany na nové volebné obdobie r.
2018 – 2022
Bol predložený návrh na určenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie r. 2018 –
2022. – tvorí prílohu zápisu. Požiadavky na zmenu zo strany poslancov neboli.
uznesenie 28/06/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Jakubovany v súlade s §11 ods. 3 zák. č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. určuje počet poslancov Obce Jakubovany v novom
volebnom období r. 2018 – 2022 5 poslancov.
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Bod 9.3
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Jakubovany na
nové volebné obdobie r. 2018 – 2022
Bol predložený návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce
Jakubovany na nové volebné obdobie r. 2018 – 2022. Tvorí prílohu zápisu.
Požiadavky na zmenu zo strany poslancov neboli.

uznesenie 29/06/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Jakubovany v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zák.
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. určuje výkon funkcie starostu Obce
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Jakubovany v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom
rozsahu.
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Bod 9.4
Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Jakubovany, pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022
Bol predložený materiál : Návrh na určenie volebných obvodov v Obci
Jakubovany, pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2018 – 2022, ktorý je prílohou zápisnice
Na základe toho, že z diskusie nebol žiaden iný návrh bolo hlasované :
Uznesenie 30/06/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Jakubovany v súlade s §166 zákona č.180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. určuje 1 (jeden) volebný obvod v Obci Jakubovany pre voľby poslancov
do obecného zastupiteľstva, pre volebné obdobie r. 2018 – 2022,
Z: 5 prítomných
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Zasadanie opustil poslanec p.Roman Kováčik – dôvodom nástup na nočnú
smenu v práci.
OZ má tak prítomných 4 poslancov z 5 a je uznášaniaschopné

10. Deň obce 28.7.2018 a Filištín 2018
Predložený rozpočet na Filištin 2018
Výdavky Položka
Dobrovoľníci
Horská služba
Spreje oranžové
Guláš
Nákup voda
Medaile Budaj
Poháre Budaj
Šróby
Tričká
Drevené tyčky na
tabule
Smerové tabule A5

Počet mj Za mj
40,00
3,00
3,00
100,00
12,00
33,00
4,00
1,00
40,00
30,00
30,00

0,00
0,00
9,00
2,80
0,50
1,15
7,00
3,00
5,40
1,00
1,20

EUR s DPH
0,00
0,00
27,00
280,00
6,00
37,95
28,00
3,00
216,00

Dodávateľ

Poznámka

HS
cena odhad
Penzión Studená
ELBE Budaj
ELBE Budaj
CS Print LH

30,00
36,00 CS Print LH

5 cm priemer minimálne
100 ks cena odhad
pre organizátorov
na trať, cena odhad
na trať
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Nálepky 5 cm
Standflag malý
Štartové čísla A5
Sťahovacie pásky
200mm
Lístky občerstvenie
Chlebíčky
Umyvárka Nissan
Nealko pivo 0.5l
Pivo Krušovice 10 0.5l
Kofola 0.5l
Celkom výdavky

200,00
1,00
120,00

0,10
84,00
0,50

4,00
300,00
100,00
1,00
10,00
50,00
100,00

3,17
0,03
0,90
8,00
1,00
1,00
0,90

20,00 CS Print LH
84,00 CS Print LH
60,00 CS Print LH
12,68
9,00
90,00
8,00
10,00
50,00
90,00
1097,63

pre účastníkov
logo podujatia

100 ks balenie
CS Print LH
Penzión Studená
auto na značenie trate
Penzión Studená
Penzión Studená
Penzión Studená

uznesenie 31/06/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s akciou „Deň obce“ na ktorú bude možné vyčerpať
max. do 2000,- €, keď každá položka musí byť odsúhlasená pred čerpaním
p.Dušanom Žiaranom. V tom je odmena pre muzikantov, vyplatenie koníkov pre deti,
odmeny pre súťažiacich, podpora Filištin 2018, občerstvenie, odznaky pri príležitosti
dňa obce.
Z: 4 prítomných
Za:

4

proti: 0

zdržal sa: 0

11. MRC Liptov 2018 – schvaľovanie konania akcie a podmienky pre
organizátora
Informácia o tohtoročnom ročníku MRC Liptov: termín 7.9.- 8.9.2018. List od
Ing.Debnára – prečítaný poslancom OZ na predošlom mimoriadnom OZ.
V súčasnej dobe stále čakáme na stanoviská obcí, kde sa preteky konajú, teda Jamník,
L.Peter, Vavrišovo a Pozemkové spoločenstvo Vavrišovo. Podľa ich stanovísk sa
rozhodne o trase pretekov a jednotlivých rýchlostných úsekoch. Zatiaľ máme
súhlasené stanovisko od Agrie Liptovský Ondrej,a .s. Na území katastra obce
Liptovský Ondrej vlastné preteky sa nekonajú. Obec Jakubovany využije len svoj
športový areál na zaparkovanie techniky pretekárov, stravovanie účastníkov
a hygienické zariadenia v penzióne Studená.
uznesenie 32/06/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave prípravy MRC Liptov v roku
2018. Nakoľko nie sú k dispozícii vyjadrenia od jednotlivých obcí nevieme aké
podmienky pre organizátora budú stanovené a nemôžeme ich zahrnúť od
uznesenia. Preto sa vlastné schválenie MRC Liptov bude riešiť na samostatnom
mimoriadnom zasadaní OZ počas mesiac júl 2018.
Z:

4 prítomných
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0
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12. Úlohy pre mesiac júl a august 2018
Starosta informoval o aktivitách ktoré bude zabezpečovať v obci počas letných
prázdnin
Neboli iné požiadavky od poslancov
uznesenie 33/06/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie aktivity starostu obce na mesiac júl a august
2018
Z: 4

prítomných

Za: 0

proti: 0

zdržal sa: 0

Oprava komunikácií:
LVS a projektant Straka
Priepust jednanei s možnými zhotoviteľmi
Cesta popred bytové domy p.Janík z LVS na odsúhlasenie plôch ktoré bude
financovať LVS, aby nedošlo k neskorším problémom s odsúhlasením prác. Bol aj
projektant p.Straka aby dané veci zapracoval do rozpočtu – výkazu výmer. LVS
prezentuje, že zemné práce si prevedie -odstránenie pôvodnej vrstvy a požaduje len
asfaltovanie.

13 Rôzne – informovanie, prerokovanie
Nákup USB disku 8TB na uloženie dát z filmovania. Cena cca 280,-€, záleží od vybraného
typu. Bude zabezpečená cenová kontrola cez internet. Zatiaľ to ukladá pracovník na svoj
nosič, ale už je to problémom.
Pracovník by mal záujem pre vyhotovenie záberov z čiastočne leteckého – nejedná sa
o osoby ale povrchy a domy. K tomu by potreboval dron, keď zapožičiavanie je
problémové. Problémom je však obmedzenie zákona, získanie licencie, zasielanie
nasnímaného materiálu (nie zostrihaného) na letecký úrad a až potom použitie, keď to
odsúhlasia. Je to veľa obmedzujúcich kritérií a cena cca LSIA.1000,-€ Keď sa však
pozrieme na rozpočet potrebujeme riešiť momentálne iné oblasti - konvektomat a otázka
umývačky riadu ak nechcem riešiť pracovnú silu čo je drahšie. Tiež práce pre občanov,
ktoré vidia. Teda túto oblasť nemôžem doporučiť financovanie. Šetrím na bezpečnsotnom
projekte, keď robím práce sám len aby som nemusel objednávať firmu ako to robia iné
obce. Tak isto to robil predošlí starosta podľa starého zákona.
Retardéry na Starom konci – požaidavka na osadenie od p.Porubena, nerešpektujú
značku a úzku cestu.
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uznesenie 34/06/2018

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončením schôdze obecného zastupiteľstva
Jakubovany.
Z: 4 prítomných
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Záver
Za účasť a aktivitu poslancom poďakoval starosta obce Ing.Milan Zuzaniak
Ďalšie zasadanie bude zvolané ako plánované v mesiaci júl 2018 ako mimoriadne podľa
potrieb obecného úradu alebo na základe požiadavky poslancov.
SIGNED

Zapísal: Vladimír Fábry

.........................................
SIGNED

Overovatelia: Ing.Peter Jančuška
Dušan Žiaran

........................................
SIGNED

.............................................
SIGNED
.............................................................
Starosta obce Ing.Milan Zuzaniak

Dňa: 20.06.2018 v Jakubovanoch

